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Objectiu
Contextualització de les dades arqueològiques del Mediterrani al llarg del Neolític. Caracterització de
la variable espai i temps al Neolític de la Mediterrània (Mediterrani Oriental i Mediterrani Occidental).
Introducció al marc cronològic: principals línies de recerca i límits a l’estudi.
Introducció al marc espaial: diversitat del registre material des d’una perspectiva espaial.
Programa
Sessió 1. Contextualització de les evidències arqueològiques del neolític mediterrani. Presentació de
conjunts i exemplificació de la gran variabilitat tipològica i tecnològica de les diverses cultures
materials.
Breu historiografia dels treballs realitzats (equips i tendències) i l’estat actual de la recerca
(metodologies, noves línies i principals resultats).
Sessió 2. Presentació del marc cronològic. Cronologies relatives i absolutes. Tendències en la
presentació de les dades cronològiques i lectura dels resultats. Breu presentació de les metodologies
més utilitzades i principals limitacions a la recerca.
Sessió 3. Breu presentació teòrica del concepte d’espais, usos i gestió de l’espai al neolític.
Presentació-mitjançant exemples- dels espais d’ocupació al neolític del mediterrani, entitat i
preservació de les restes. Interpretació i línies de recerca principals.
Avaluació
Activitat d’avaluació sessió 1: activitat d’autoavaluació (identificació de grups culturals) i presentació
de lectures a comentar (treball en grup).
Activitat d’avaluació sessió 2: utilització de les bases de dades amb cronologies disponibles on-line.
Exercicis de cal·libració de datacions amb els programaris de tractament de dades OxCal, CalPal,
Calib, etc. (treball autònom i treball en grup). Aula d’informàtica 504.
Activitat d’avaluació sessió 3: Treball a partir d’estudis de cas. Exercicis d’interpretació a partir de
planimetries publicades i posterior contrastació amb les interpretacions publicades pels equips
d’excavació que treballen en els jaciments. (treball autònom i treball en grup). Aula d’informàtica 504.
-Presentació dels treballs de C14.
-Comentari de text de l’article a escollir.
-Exercici de cal·libracions de la sessió 2.
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